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Toelichting betaalspecificatie 
 
In deze toelichting leest u uitleg over de begrippen in de betaalspecificatie en hoe de oppervlakte en bedragen 
bepaald zijn. Staat er deelgebied? Dan bedoelen wij ook leefgebied. Deze termen gebruiken wij door elkaar. 
 

Gegevens gebiedsaanvraag 

 
Minimum aantal hectares 
Dit is het aantal hectares dat in de gebiedsaanvraag als minimum voor dit leefgebied is goedgekeurd door uw 
provincie. Deze hectares staan ook in de beslissing op de gebiedsaanvraag. 
     
Maximum aantal hectares 
Dit is het aantal hectares dat in de gebiedsaanvraag als maximum voor dit leefgebied is goedgekeurd door uw 
provincie. Deze hectares staan ook in de beslissing op de gebiedsaanvraag. 
     
Gemiddeld bedrag per hectare 
Dit is het gemiddeld bedrag per hectare dat is vastgesteld bij de beoordeling van uw gebiedsaanvraag. U ziet 
dit bedrag ook in de beslissing op uw gebiedsaanvraag.  
 
Maximale jaarvergoeding gebiedsaanvraag 
De maximale jaarvergoeding voor dit leefgebied wordt bepaald door het gemiddeld bedrag per hectare te 
vermenigvuldigen met het maximum aantal hectares van de beslissing op uw gebiedsaanvraag. Ook dit bedrag 
vindt u terug in de beslissing op uw gebiedsaanvraag. 
   

Bepaling maximaal uit te betalen jaarvergoeding 

 
Aangevraagde jaarvergoeding  
De aangevraagde jaarvergoeding is de aangevraagde oppervlakte in de verantwoording van de 
betalingsaanvraag vermenigvuldigd met het gemiddelde bedrag per hectare uit de beslissing op uw 
gebiedsaanvraag. 
 
Geconstateerde oppervlakte   
Dit is de totale oppervlakte die na de controle op grondgebruik op landbouwgrond, landschapselement of water 
is goedgekeurd. Dit is de maximale oppervlakte die voor betaling in aanmerking komt. 
In de bijlage Overzicht kwaliteitsindicatoren ziet u welke kwaliteitsindicatoren hier bij horen. 
 
Overschrijding maximale jaarvergoeding  
Er is een overschrijding van de maximale jaarvergoeding als u meer oppervlakte heeft aangevraagd dan de 
maximum hectares die goedgekeurd zijn in de beslissing van uw gebiedsaanvraag. Deze extra oppervlakte is 
de oppervlakte buffer. In de betaalspecificatie staat de oppervlakte buffer en het bijbehorende bedrag. Dit 
bedrag is de oppervlakte buffer vermenigvuldigd met het gemiddeld bedrag per hectare uit de beslissing op uw 
gebiedsaanvraag. 
 
Korting door afwijking in oppervlakte 
De totale afwijking in oppervlakte is het verschil tussen de aangevraagde oppervlakte en de geconstateerde 
oppervlakte. Is het maximum aantal hectares lager dan de aangevraagde oppervlakte, dan wordt het 
maximum aantal hectares als aangevraagde oppervlakte gezien.  
In de betaalspecificatie staat de oppervlakte die afwijkt en het bijbehorende bedrag. Dit bedrag is het 
oppervlakteverschil vermenigvuldigd met het gemiddeld bedrag per hectare uit de beslissing op uw 
gebiedsaanvraag. 
In de bijlage Overzicht kwaliteitsindicatoren ziet u welke kwaliteitsindicatoren hier bij horen. 
 
Voorbeeld: 
Maximum aantal hectares    115 hectares 
Aangevraagde oppervlakte    130 hectares 
Geconstateerde oppervlakte    120 hectares 
Gemiddeld bedrag per hectare    € 400,00 
De oppervlakte buffer is hier 15 hectares (130-115) 
De oppervlakte afwijking is 130 hectares – 120 hectares = 10 hectares 
Maar door de oppervlakte buffer is er geen afwijking. 
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Voorbeeld: 
Maximum aantal hectares    115 hectares 
Aangevraagde oppervlakte    130 hectares 
Geconstateerde oppervlakte       105 hectares 
Gemiddeld bedrag per hectare    € 400,00 
De oppervlakte buffer is hier 15 hectares (130-115). 
Doordat de aangevraagde oppervlakte (130) groter is dan het maximum aantal hectares (115) wordt het 
maximum aantal hectares als de aangevraagde oppervlakte gezien bij de berekening van de oppervlakte 
afwijking. 
Het kortingspercentage als gevolg van de afwijking in oppervlakte is: 
De aangevraagde oppervlakte (115) – de geconstateerde oppervlakte (105) gedeeld door de geconstateerde 
oppervlakte maal 100%. Dit is 9,52%. De korting is dan 2 maal het verschil in hectares maal het gemiddeld 
bedrag:2* 10 ha * € 400 = € 8.000,- 
 

Extra korting door afwijking in oppervlakte   
Afhankelijk van de grootte van de afwijking (vergeleken met de geconstateerde oppervlakte), wordt er een 
extra korting berekend. De afwijkende oppervlakte wordt eerst omgerekend in een percentage, om zo het 
kortingsbedrag te kunnen berekenen. De hoogte van dit percentage bepaalt ook de hoogte van de korting. 
Het afwijkingspercentage is de aangevraagde oppervlakte (of het maximum aantal hectares als die lager is dan 
de aangevraagde oppervlakte) minus de geconstateerde oppervlakte, gedeeld door de geconstateerde 
oppervlakte maal 100%. 
Hieronder ziet u de verschillende kortingen die toegepast worden bij de verschillende afwijkingspercentages: 

 
Afwijkingspercentage is meer dan 3% en kleiner of gelijk aan 20% of de afwijkende oppervlakte is meer dan 2 
hectare 

U krijgt een extra korting omdat het verschil tussen de aangevraagde en de geconstateerde oppervlakte te 
groot is. Het verschil is meer dan 3% en kleiner of gelijk aan 20%, of groter dan 2 hectare (Verordening (EU) 
nr. 640/2014 artikel 18 en artikel 19 lid 1 en 3). De afwijking wordt berekend over alle percelen in dit 
leefgebied. Het kortingsbedrag bereken ik door twee keer het verschil in oppervlakte te vermenigvuldigen met 
het gemiddeld bedrag per hectare uit de beslissing op uw gebiedsaanvraag.   
 
Afwijkingspercentage is meer dan 20% en kleiner of gelijk aan 50% 
U krijgt een extra korting omdat het verschil tussen de aangevraagde en de geconstateerde oppervlakte te 
groot is. Het verschil is meer dan 20% en kleiner of gelijk aan 50% (Verordening (EU) nr. 640/2014 artikel 18 
en artikel 19 lid 1 en 3). De afwijking wordt berekend over alle percelen binnen dit leefgebied. Het 
kortingsbedrag is de maximaal uit te betalen jaarvergoeding. 
 
Afwijkingspercentage is meer dan 50% 
U krijgt geen betaling voor de percelen, omdat het verschil tussen de aangevraagde en geconstateerde 
oppervlakte groter is dan 50% (Verordening (EU) nr. 640/2014 artikel 18 en artikel 19 lid 2 en 3). Het 
kortingsbedrag is de maximaal uit te betalen jaarvergoeding. Daarnaast wordt u nogmaals gekort met het 
verschil in oppervlakte maal het gemiddelde bedrag uit de beslissing op uw gebiedsaanvraag. 
 
Als het kortingsbedrag niet verrekend kan worden met uw jaarvergoeding dan wordt het verrekend met 
eventuele betalingen voor de andere leefgebieden. Is dat niet voldoende dan wordt het verrekend met andere 
betalingen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Als geen verrekening kan plaatsvinden in de 3 
kalenderjaren na het beheerjaar, vervalt het nog openstaande bedrag. 
 
Maximum A: maximaal uit te betalen jaarvergoeding     
De maximaal uit te betalen jaarvergoeding wordt berekend door de aangevraagde jaarvergoeding te 
verminderen met het bedrag voor de overschrijding maximale jaarvergoeding, de korting door afwijking in 
oppervlakte en de extra korting door afwijking in oppervlakte. 
 

Bepaling waarde uitgevoerd beheer 
Waarde geconstateerde oppervlakte 
Voor de berekening van deze waarde is gekeken naar de geconstateerde oppervlakte en de beheeractiviteiten 
die u heeft aangegeven in de verantwoording van de betalingsaanvraag. De waarde is berekend met de 
maximale vergoeding. Deze vergoedingen zijn opgenomen in bijlage 4 van de Subsidieregeling natuur en 
landschapsbeheer. 
Deze waarde is verminderd met de ongeoorloofde intrekkingen en de veel te late wijzigingen. De uitkomst 
daarvan is de waarde geconstateerde oppervlakte die hier staat. 
 

Kortingen subsidievoorwaarden 
Niet subsidiabele oppervlakte   
Dit is de oppervlakte die niet subsidiabel is. In de bijlage Overzicht kwaliteitsindicatoren ziet u welke 
kwaliteitsindicatoren hierbij horen en wat de redenen zijn waarom een oppervlakte niet subsidiabel is. 
     
Subsidiabele oppervlakte    
Dit is de geconstateerde oppervlakte verminderd met de niet subsidiabele oppervlakte. 
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Niet uitgevoerde activiteiten 
Dit zijn beheeractiviteiten die niet helemaal correct op de percelen zijn uitgevoerd, beheeractiviteiten die na de 
kortingsperiode gemeld zijn of beheeractiviteiten waarvan geen melding is gedaan (Subsidieregeling natuur en 
landschapsbeheer 2016 artikel 3.11a in samenhang met artikel 1.1 onderdeel p en Beleidsregel verlagen 
subsidie POP, Bijlage 2).  
 
Niet voldoen aan Natuurbeheerplan par. 4.5 
Dit is de korting die van toepassing is omdat u niet voldoet aan de voorwaarden in paragraaf 4.5 van het 
natuurbeheerplan (Beleidsregel verlagen subsidie POP artikel 2.11).  
Als u de verplichte beheerfunctie niet heeft opgegeven dan ontvangt u geen betaling voor dit leefgebied. 
 
Als u een beheerfunctie heeft opgegeven die niet is toegestaan, dan krijgt u een korting. Deze korting is de 
waarde van de oppervlakte van de percelen met deze beheerfunctie vermenigvuldigd met het gemiddeld 
bedrag per hectare uit de beslissing op uw gebiedsaanvraag. 
 
Als uw uitgevoerde beheer niet voldoet aan de verhoudingen die in de voorwaarden van uw provincie staan, 
dan wordt de oppervlakte van de verschillende beheerfuncties in verhouding gebracht zodat u wel aan de 
voorwaarden voldoet. U krijgt dan een korting. Deze korting is de oppervlakte die hierdoor vervalt 
vermenigvuldigd met het gemiddeld bedrag per hectare uit de beslissing op uw gebiedsaanvraag. 
     
Overtreding basisvoorwaarden 
Deze korting is van toepassing als de percelen niet voldoen aan de basisvoorwaarden. Een beheeractiviteit 
moet voldoen aan minimum criteria. Dit noemen we ook wel ‘baseline’ (basisvoorwaarden). (Verordening (EG) 
1305/2013, artikel 28 lid 3, Beleidsregel verlagen subsidie POP, artikel 2.10 lid 3). Deze korting is de 
oppervlakte die niet voldoet aan de basisvoorwaarden vermenigvuldigd met het gemiddeld bedrag per hectare 
uit de beslissing op uw gebiedsaanvraag. 
      
Niet voldoen aan minimum 
Deze korting is van toepassing als u niet voldoet aan het minimum aantal hectares die voor dit leefgebied zijn 
afgesproken (Beleidsregel verlagen subsidie POP artikel 2.11). De korting is het verschil tussen het minimum 
aantal hectares uit de beslissing van uw gebiedsaanvraag en de subsidiabele oppervlakte maal het gemiddeld 
bedrag uit de beslissing van uw gebiedsaanvraag. Het verschil (de afwijking) wordt berekend over alle percelen 
in dit leefgebied. 
 
Extra korting niet voldoen aan minimum 
Afhankelijk van de grootte van de afwijking (vergeleken met de subsidiabele oppervlakte), wordt er een extra 
korting berekend. De afwijkende oppervlakte wordt eerst omgerekend in een percentage, om zo het 
kortingsbedrag te kunnen berekenen. De hoogte van dit percentage bepaalt ook de hoogte van de korting. 
Het afwijkingspercentage is het minimum aantal hectares minus de subsidiabele oppervlakte, gedeeld door de 
subsidiabele oppervlakte maal 100%. 
Hieronder ziet u de verschillende kortingen die toegepast worden bij de verschillende afwijkingspercentages: 

 
Afwijkingspercentage is meer dan 3% en kleiner of gelijk aan 20% of de afwijkende oppervlakte is meer dan 2 
hectare 
U krijgt een extra korting omdat het verschil tussen het minimum aantal hectares en de subsidiabele 
oppervlakte te groot is. Het verschil is meer dan 3% en kleiner of gelijk aan 20%, of groter dan 2 hectare 
(Beleidsregel verlagen subsidie POP artikel 2.11). De afwijking wordt berekend over alle percelen in dit 
leefgebied. Het kortingsbedrag bereken ik door twee keer het verschil in oppervlakte te vermenigvuldigen met 
het gemiddeld bedrag per hectare uit de beslissing op uw gebiedsaanvraag.  
 
Afwijkingspercentage is meer dan 20%  
U krijgt een extra korting omdat het verschil tussen het minimum aantal hectares en de subsidiabele 
oppervlakte te groot is. Het verschil is meer dan 20% (Beleidsregel verlagen subsidie POP artikel 2.11). De 
afwijking wordt berekend over alle percelen binnen dit leefgebied. Het kortingsbedrag is de maximaal uit te 
betalen jaarvergoeding. De waarde van het uitgevoerde beheer binnen dit leefgebied wordt op € 0,00 
vastgesteld. 
 

Termijnkortingen 
Te laat indienen actieve meldingen    
Voor een aantal beheeractiviteiten moet gemeld worden wanneer de beheeractiviteit is uitgevoerd 
(subsidieregeling natuur en landschapsbeheer 2016 artikel 3.11 lid n). Als deze melding niet op tijd is gebeurd, 
maar wel binnen de kortingsperiode, dan is er een korting van 1% per werkdag van toepassing (Beleidsregel 
verlagen subsidie POP artikel 2.14 lid 3 en 4). 
 
Te laat indienen wijzigingen   
Wijzigingen in beheeractiviteiten moeten gemeld worden (Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer 2016 
artikel 3.11 lid d). Als deze wijziging niet op tijd is doorgegeven aan RVO.nl, maar wel binnen de 
kortingsperiode, dan is er een korting van 1% per werkdag van toepassing (Beleidsregel verlagen subsidie POP 
artikel 2.14 lid 3 en 4). 
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Te laat indienen jaarlijks beheer   
De opgave van het jaarlijks beheer moet uiterlijk voor 1 januari bij RVO.nl ontvangen zijn (Subsidieregeling 
natuur en landschapsbeheer 2016, artikel 3.11 lid b). Als de opgave na 1 januari ontvangen is, dan is er een 
korting van 1% per werkdag van toepassing (Beleidsregel verlagen subsidie POP artikel 2.14 lid 1). Is de 
opgave meer dan 25 werkdagen te laat, dan ontvangt u geen betaling (Beleidsregel verlagen subsidie POP 
artikel 2.14 lid 2). 
 
Te laat indienen verantwoording   
De opgave van de verantwoording moet uiterlijk 1 oktober bij RVO.nl ontvangen zijn (Subsidieregeling natuur 
en landschapsbeheer 2016, artikel 3.11 lid h). Als de opgave na 1 oktober ontvangen is, dan is er een korting 
van 1% per werkdag van toepassing (Beleidsregel verlagen subsidie POP artikel 2.14 lid 1). Is de opgave meer 
dan 25 werkdagen te laat, dan ontvangt u geen betaling (Beleidsregel verlagen subsidie POP artikel 2.14 lid 2). 
 
Te laat indienen betalingsaanvraag   
De betalingsaanvraag moet uiterlijk 15 mei bij RVO.nl ontvangen zijn. Als de betalingsaanvraag na 15 mei is 
ontvangen is, dan is er een korting van 1% per werkdag van toepassing (Verordening (EU) nr. 809/2014 
artikel 13 en Verordening (EU) nr. 640/2014 artikel 13). Is de betalingsaanvraag meer dan 25 kalenderdagen 
te laat ontvangen, dan ontvangt u geen betaling (Verordening (EU) nr. 640/2014 artikel 13 lid 1 3e alinea).  
 
Te laat indienen wijzigingen betalingsaanvraag     
Als u voor 15 mei een betalingsaanvraag heeft ingediend en daar een aanvulling op heeft gedaan na 31 mei 
dan is een korting van toepassing. Voor het perceel dat u nog gewijzigd heeft wordt de waarde verlaagd met 
1% per werkdag (Verordening (EU) nr. 809/2014 artikel 15). 
De wijzigingen die meer dan 25 kalenderdagen te laat zijn ontvangen kunnen niet meer meegenomen worden 
(Verordening (EU) nr. 640/2014 artikel 13 lid 1 3e alinea). 
 

Overige kortingen 
Randvoorwaardenkorting 
Als de randvoorwaarden zijn overtreden, dan krijgt u een korting. Deze korting krijgt u voor een overtreding 
van de randvoorwaarden door de beheerder van het perceel (Beleidsregel verlagen subsidie POP artikel 2.10). 
De beheerder heeft hier, ook een brief over ontvangen met als onderwerp `Beslissing 
randvoorwaardenkorting´.   
 
Weigering veldcontrole 
Deze korting krijgt u als het niet mogelijk was voor de controleur van de NVWA om een controle uit te voeren 
doordat de toegang tot de te controleren percelen geweigerd is. (Verordening (EU) 1306/2013 artikel 59 lid 7 
en Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer 2016, artikel 3.11 lid l). De waarde van deze percelen telt niet 
mee.  
In de bijlage Overzicht kwaliteitsindicatoren ziet u welke kwaliteitsindicatoren hier bij horen. 
      
Dubbele betaling      
De jaarvergoeding voor een perceel wordt gekort als op hetzelfde perceel ( of deel van een perceel) voor 
dezelfde beheereis al een vergroeningsbetaling gedaan wordt (Verordening (EU) nr. 1305/2013 artikel 28 lid 6, 
Verordening (EU) nr. 807/2014 artikel 9 lid 2 en Beleidsregel verlagen subsidie POP, artikel 2.12).  
 
Certificaat ingetrokken 
U moet tijdens de looptijd van uw subsidie beschikken over een geldig certificaat collectief agrarisch 
natuurbeheer. Als dit certificaat niet tijdens de hele subsidieperiode aanwezig is, voldoet u niet aan de 
verplichtingen van de regeling en wordt de subsidie ingetrokken (Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer 
2016, artikel 3.11 lid j). U ontvangt hiervoor een aparte brief van uw provincie. U krijgt geen subsidie voor het 
gevoerd beheer.  
       
Buiten bedrijfspercelen  
Deze korting is van toepassing als u percelen heeft ingetekend die buiten de bedrijfspercelen van de beheerder 
vallen. Als de oppervlakte niet tot een bedrijf behoort, dan is er geen zeggenschap over het gevoerde beheer 
op deze oppervlakte (Verordening (EU) nr. 1306/2013 artikel 72 lid 1a). De korting is het verschil tussen de 
subsidiabele oppervlakte en de oppervlakte die buiten de bedrijfspercelen ligt maal het gemiddeld bedrag uit 
de beslissing van uw gebiedsaanvraag.  
   
Extra korting buiten bedrijfspercelen     
Afhankelijk van de grootte van de afwijking (vergeleken met de subsidiabele oppervlakte), wordt er een extra 
korting berekend. De afwijkende oppervlakte wordt eerst omgerekend in een percentage, om zo het 
kortingsbedrag te kunnen berekenen. De hoogte van dit percentage bepaalt ook de hoogte van de korting. 
Het afwijkingspercentage is de subsidiabele oppervlakte minus de oppervlakte die buiten de bedrijfspercelen 
ligt gedeeld door de subsidiabele oppervlakte maal 100%. 
Hieronder ziet u de verschillende kortingen die toegepast worden bij de verschillende afwijkingspercentages: 
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Afwijkingspercentage is meer dan 3% en kleiner of gelijk aan 20% of de afwijkende oppervlakte is meer dan 2 
hectare 
U krijgt een extra korting omdat het verschil tussen de aangevraagde en de oppervlakte binnen de 
bedrijfspercelen te groot is. Het verschil is meer dan 3% en kleiner of gelijk aan 20%, of groter dan 2 hectare 
(Verordening (EU) nr. 640/2014 artikel 18 en artikel 19 lid 1 en 3). Beleidsregel verlagen subsidie POP artikel 
2.11). De afwijking wordt berekend over alle percelen in dit leefgebied. Het kortingsbedrag bereken ik door 
twee keer het verschil in oppervlakte te vermenigvuldigen met het gemiddeld bedrag per hectare uit de 
beslissing op uw gebiedsaanvraag.  

 
Afwijkingspercentage is meer dan 20%  
U krijgt een extra korting omdat het verschil tussen de aangevraagde en de oppervlakte binnen de 
bedrijfspercelen te groot is. Het verschil is meer dan 20% (Verordening (EU) nr. 640/2014 artikel 18 en artikel 
19 lid 1 en 3). De afwijking wordt berekend over alle percelen binnen dit leefgebied. Het kortingsbedrag is de 
maximaal uit te betalen jaarvergoeding. De waarde van het uitgevoerde beheer binnen dit leefgebied wordt op 
€ 0,00 vastgesteld. 
  
 
Maximum B: waarde uitgevoerd beheer na aftrek van alle kortingen 
Dit is de waarde geconstateerde oppervlakte verminderd met de kortingen subsidievoorwaarden, de 
termijnkortingen en overige kortingen.  
 

Te ontvangen bedrag: laagste waarde van Maximum A en Maximum B 
Hier staat de laagste waarde van Maximum A en Maximum B.    


